TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NE 2547 SAYILI KANUN’UN 50/D MADDESİ
UYARINCA ATANMIŞ VEYA ATANACAK OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖREV
SÜRELERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
Madde 1- (1) Lisansüstü (yüksek lisans + doktora) programına kabul edilecek veya
edilmiş, 50/d kadrosuna atanacak veya atanmış olan araştırma görevlilerinin öğrenimlerine
bağlı olarak atama ve görev sürelerinin sona erdirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) Lisansüstü öğrenimin ilk aşaması olan yüksek lisans öğrenimi sonunda doktora
öğrenimine devam etmeyeceğini beyan eden araştırma görevlilerinin görev süreleri
ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyetine karar verdiği tarihi takip eden ayın 14
ü mesai saati bitimi itibariyle sona erdirilir (bu süre, yüksek lisans programına kayıt
tarihi itibariyle 3 yılı geçemez).
b) Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar ile tıpta
yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanların uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarının
Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası
sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri
kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
c) Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini başarı ile
tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunmaması nedeniyle
uzmanlık eğitimi bitirme sınavında başarılı olduğu tarihi takip eden ayın 14’ü
mesai saati bitimi itibariyle araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri sona erdirilir.
d) Lisansüstü öğrenimin ikinci aşaması olan doktora öğrenimine devam edeceklerini
beyan eden araştırma görevlilerinin görev süreleri, yüksek lisans mezuniyet
tarihini takip eden ilk dönemde doktora sınavına girmek zorunda olup o dönem
kontenjan ilan edilmemesi veya ilan edilip değerlendirme sınavı sonucunda başarısız
olmaları veya bu sınava katılmak için başvuru yapmamaları veya başvuru şartlarını
sağlayamamaları halinde bu sınavı takip eden ayın 14 ü mesai saati bitimi itibariyle
sona erdirilir.
e) Doktora programına kabul edilen araştırma görevlilerinin görev süreleri, ilgili enstitü
yönetim kurulunun doktora mezuniyetine karar verdiği tarihi takip eden ayın 14’ü
mesai saati bitimi itibariyle sona erdirilir (bu süre, doktora programına kayıt tarihi
itibariyle yüksek lisans derecesi ile doktoraya başlayanlar için 6 yılı, lisans
derecesi ile doktoraya başlayanlar için (bütünleşik doktora) 7 yılı geçemez).
f) Enstitü yönetim kurulu kararı ile izin verilen (657 sayılı Kanun’un 104. ve 105.
maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı kanun uyarınca kadın
memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ile yaş haddinden askere
gitme durumunda olanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri hariç) lisansüstü
öğrencilerinden 50/d kadrosunda araştırma görevlisi olanların bu izin süreleri azami
öğrenim süresinden sayılır.
Madde 2- (1) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş lisansüstü öğrencileri 50/d araştırma
görevlisi kadrolarına atanamaz.
Madde 3- (1) Azami öğrenim sürelerinde atama tarihinde ibraz edilen lisansüstü programın
başlangıç tarihi dikkate alınır.
Madde 4- (1) Bu Esaslar, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 5- (1) Bu Esaslar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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